
1. kelancaran pelayanan BLUD. 

2. Rumah Sakit dalam bentuk BLUD dimungkinkan adanya ambang batas yang ditetapkan 

di RBA (Rencana Bisnis Anggaran), untuk RSUD Bendan ambang batas pengeluaran 

adalah 20% dari total anggaran, sehingga apabila ada pengeluaran melebihi anggaran 

yang telah ditetapkan dalam RBA maka masih diperbolehkan selama masih dalam 

ambang batas, kenyataannya pada saat pengeluaran melebihi anggaran pada RBA, 

Ka.Subag Keuangan mengajukan dana tambahan pada APBD. (Pada dana perubahan 

anggaran). 

 

B. Perumusan Masalah 

RSUD Bendan sudah 2 tahun dalam bentuk BLUD penuh, namun masih terdapat 

perbedaan persepsi dalam implementasi di antaranya para stakeholder. Hal ini dapat dilihat 

dari adanya anggota Dewan yang menanyakan setoran RSUD tidak disetor ke Kas Daerah, 

pengadaan Alkes dari dana Non APBD dan APBN dibawah 100 juta masih menggunakan 

mekanisme lelang. Dan biaya BLUD tidak pernah melebihi anggaran.  

  

C.  Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana persepsi Stakeholder tentang kesiapan dan fleksibilitas implementasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dengan pola tata kelola keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan Umum : 

Mengetahui persepsi Stakeholder tentang implementasi kebijakan PPK-BLUD di RSUD 

Bendan Kota Pekalongan. 

Tujuan Khusus : 



1. Mengetahui persepsi Sakeholder tentang kesiapan penerapan BLUD.  

2. Mengetahui persepsi Stakeholder tentang fleksibilitas  BLUD. 

3. Memberikan rekomendasi pada rumah sakit dan Stakeholder terkait. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Untuk Rumah Sakit 

Sebagai pertimbangan bagi pihak manajemen dalam menentukan kebijakan dan 

langkah-langkah dimasa mendatang dalam meningkatkan kinerja. 

2. Untuk Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Sebagai bahan kajian tentang implementasi BLUD di Rumah Sakit. 

3. Untuk Peneliti 

Sebagai bahan kajian ilmiah dan teori yang pernah didapat serta implementasinya 

ditempat kerja khususnya dibidang manajemen Rumah Sakit. 

 

F.  Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang analisis persepsi stakeholder tentang implementasi kebijakan 

BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan, sepengetahuan peneliti 

belum pernah dilakukan, namun penelitian sejenis sudah dilakukan diantaranya adalah : 

Tabel 1.2. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan  

 


